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 מאל"ה לאור התפשטות  נגיף הקורונה -המלצות מועצת החלב   

 מגדלים יקרים,

אנו חוזרים ומבקשים לשים לב לעובדה כי במידה ואחד העובדים ברפת ימצא חולה או 
קשה נשא של הווירוס יידרש כל הצוות להיכנס לבידוד. במצב כזה  עלולה להתעורר בעיה 

 אנשים.  10 -של תפעול הרפת, במיוחד ברפתות גדולות עם צוות של למעלה מ

 להלן ההמלצות שלנו :
 / מבקרים / : לא לאפשר כניסה למשקים של אנשים לא מורשיםבטיחות ביולוגית .1

 זה טוב כל השנה וחשוב ביותר כיום. -כלי רכב / סוחרים
 2או אחרים יש לשמור על מרחק של  גבי נותני שירותים כגון וטרינר/מזריע/מוביליםל

 .מטרים ולצמצם את המפגש למספר עובדים מינימלי
 לחכות בסבלנות לימים טובים יותר. -להימנע מלחיצות ידיים, חיבוקים ונשיקות .2

 לשימוש העובדים. מדחום לרפתלרכוש  .3 
 להימנע מכינוסים מקצועיים וחברתיים. .4
חבישת כפפות   –עובדים ברפת בחומר חיטוי לידיים : לצייד את כלל ההיגיינה אישית .5

 הכרחית במהלך העבודה השוטפת במהלך היום. וכובע
מומלץ לשקול גם חבישת מסכה במהלך            חולבים 2מעל ל במכון החליבה בו חולבים  .6

 החליבה מעבר לכפפות, סינר ולכובע.
 מומלץ לגלחם.  -בעלי זקנים שלא מטעמי דת  .7
ניתן לאכול במספר מצומצם במרחק  - לא לקיים ארוחות משותפות של כלל הצוות .8

 מטר לפחות אחד מהשני. 2של  
 חובה לחטא שולחן אוכל וכלי אוכל )במיוחד כוסות שתיה ( לאחר הארוחות. .9

יש לוודא כי העובדים הזרים מעודכנים בפרטי המצב, במידת האפשר             עובדים זרים: .10
 ם )חומר בתאית הופץ ונמצא גם במועצת החלב(. בשפת

, כולל מניעת במגורי העובדים הזרים ולבדוק את תנאי ההיגיינה במקוםיש לעבור  .11
 צפיפות בשינה, שירותים תקינים, מטבח, מקלחות, היגיינה אישית.

 

 לשכנעם       –יש להדריך את העובדים הזרים להמעיט במפגשים חברתיים. המלצתנו  .12
 להימנע בשלב זה מחופשות הכוללות מפגשים מסוג זה.          

 

חייב להפסיק  כל עובד שאינו חש בטוב ומעלה טמפרטורת גוף: אחריות אישית .13
 וליידע את מנהל הרפת/דיר /האחות/הרופא המקומיים. לעבוד

 

( בכל 050-4757105 -, טובה אברך 052-3124830 - נא עדכנו את מועצת החלב )אלי ג'ורנו
 בעיה בנושא וירוס הקורונה.

 

 


